
1ste bedrijf, 13de scène
De Europamarkt van de PvdA in Huize Maas in Gronin-
gen. De dag van de Intocht van Sinterklaas. Cohorten van
de jonge socialisten delen folders, boekjes, pennen, stickers,
socialistische boerenzakdoeken met daarop afbeeldingen
van het koninkrijk Nederland en haar provinciën en haar
bezienswaardigheden alsmede warme chocolademelk uit.
Drie locale helden van de PvdA met elkaar in gesprek, na
hun interview op het podium in de grote zaal, afgenomen
door Serge Vinkenvleugel. Er vormen zich groepen.

TICHELAAR: Wind en water daar moeten wij als Noord-Ne-
derland onze insteek op inhouden.

VAN DE BERG: Waar wij goed in zijn!

TICHELAAR: Hoera! Bravo! Daarmee moeten we ons inter-
nationaal op de kaart zetten. En de agri-business!

MUNNIKSMA: Aardappelijs! En het was nog te eten ook. Dat
is innovatie! Daar zijn wij goed in! Wij als Noord-Neder-
land, wij moeten ook het beeld wegzetten van noord tot zuid
en van oost tot west, dat wij niet om Noord-Nederland heen-
kunnen. It sal heav’n! Oeral!

ALLEN: Stormachtig applaus! Hoera-geroep.

VAN DE BERG: Laat je stem horen! 

STEM VAN EEN BELENDEND TAFELTJE: Kunt u wat zachter
praatn? Het is hier geen discow!

TICHELAAR: Dat is het vroeger anders wel geweest, een
nachtclub. De meest domste schoolfeesten werden hier ge-
geven, en de Sex Pistoles nog hebben opgetreedn. Dus kop
dicht! Het gaat mij om de burgers.

ALLEN: Hoera! De hamburgers!

VAN DE BERG: Een schakel richting Europa, ook naar de
Duitslandse kant en richting noord-Rusland en de Baltische
staten. We zijn hier al zo met elkaar bezig. We moeten meer
naar boven kijken!

MUNNIKSMA: En naar opzij. Samen.

ALLEN: Hoera! Samen! Dromen, denken, doen! Yes we can!
Yes we can!

MUNNIKSMA: Een van mijn belangrijkste inspiraties om
met Europa bezig te zijn was de inval van de Russen in Tsje-
choslowakije. Ik was nog klein, maar dat heeft me enorm
ontroerd. Zoiets mag nooit meer gebeuren.

TICHELAAR:: Verander Europa! Hoera! Bravo!
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VAN DE BERG: Als ik Groningen zeg, dan bedoel ik ook
Friesland en Drente!

MUNNIKSMA: En Groningen! Hoera! (Grote bijval, algehe-
le hilariteit.) Maar het gaat ook om het probleem van kli-
maat en energie en dat op een goeie manier te tackelen.
Aardappelijs!

VAN DE BERG: Hoera! Yes we can! Nikx doen is ook maar
nikx gedaan!

TICHELAAR: Het is geen machtsvraag, het is een samenwer-
kingsvraag.

MUNNIKSMA: Maar hoe maken we dan die turn? Van de ou-
de politiek met het regeltjes maken naar de nieuwe van de
eigen verantwoordelijkheid van de regio’s.

VAN DE BERG: Met Den Haag, want daar wordt het nog veel
centraler geregeld dan in Brussel.

TICHELAAR: Volgens maai moet je eutgaan van je aaigen
kracht. Daer ligt je kracht en daer moet je van eutgaan! Dan
word je internationaal op de kaart gezet. 

MUNNIKSMA: We moeten zo veel kracht hebben dat ieder-
een ons vriendje wil worden, en kracht is er, in Noord-Ne-
derland. Dat we internationaal op de kaart willen zetten.
Want er zijn grotere problemen die niet ophouden bij de
grenzen van Groningen. Verander Europa!

TICHELAAR: Ik ga straks zeker naar de Tuinzaal, de work-
shop ‘Voedsel, klimaat en energie, Europese uitdagingen
voor de 21ste eeuw.’ Volgens mij komen we er wel uit van-
middag.

VAN DE BERG: Die zakdoek is perfect. (Houdt de zakdoek
omhoog.) Dat is onze onze eigen kracht, Noord-Nederland
internationaal op de kaart gezet. Sluit precies aan op wat
Wouter laatst zei: ‘Onze grootste uitdaging op het gebied
van solidariteit ligt niet in de sociale zekerheid. Het vraag-
stuk waar alles samenkomt is het integratievraagstuk. Onze
geloofwaardigheid hangt wat mij betreft, meer dan op wel
onderwerp ook, af van hoe wij het er hier van afbrengen. Het
is de sleutel terug naar de harten van de mensen.’

TICHELAAR: Van de mensen én de burgers! En de agri-bu-
siness. Waar het Noorden goed in is. Wij zijn een wereld-
speler op het gebied van food, non-food, kennisinstituten en
wind en water! En het milieu! Sociaal bevlogen!

ALLEN: Hoera! Frisse wind! En nat water! Rooie wind! En
groen water!

MUNNIKSMA: En aardappelijs!

DE KNIESOOR, IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN VRIJ ROND-

ZWEVENDE INTELLIGENTIE EN MONADE, ZICH VERBIJ-

TEND: Maar hoe schrijf je dit op? Mijn tafelen, breng me
mijn tafelen! Hoe je het beste met de mensen voor kan heb-
ben en toch een schoft kan zijn!

(changement.)
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------  kkrraauuss  ggeezzeeggdd!!  ------
Het door feuilletonisten veelgeroemde ‘Oostenrijkse gelaat’ is de facie van een zwetende hotel-
eigenaar  die overal een handje toesteekt, onophoudelijk loopt te buigen voor lege tafeltjes en le-
ven in de brouwerij brengt door de keizerbroodjes de hele tijd te verwisselen.

Als de auteur, of de vertaler, een burger zonder schmink, aan de hand van een acteur een buiging
komt maken, dan wordt hij een acteur in een komedie die ook niet van hem is. 

Eenzaamheid zou een ideale toestand zijn, als je kon kiezen wie je niet wilde zien.

De vooruitgang maakt portemonnees van mensenhuid.

De toestand waarin wij leven is de ware wereldondergang: de stabiele.

------  wwiijj  ggeezzeeggdd!!  ------
De staat is de grootste terrorist. Terreur is
immers niets anders dan bangmaken.

                                                      


